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NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJNOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

U příležitosti 64. výročí ukončení druhé světové války proběhnul vzpomínkový 
akt u památníku obětí pochodů smrti a u hrobu umučených v koncentračním táboře 
v Nové Roli.

UpozorněníUpozornění
  
Dovolujeme si vás upozornit 

že ve dnech

5. a 6. června 2009

proběhnou volby
do

Evropského parlamentu.

Vážení spoluobčané,Vážení spoluobčané,

v dnešním úvodníku bych Vám chtěl 
sdělit několik úvah a myšlenek. 

V průběhu uplynulých dvou měsíců 
jsem zažil několik příběhů, ze kterých 
se dá čerpat právě pro daná témata 
do dnešního Novorolského zpravodaje.

Občanská výuka. Jednou za mnou 
přišla matrikářka s informací, 
že odpoledne přijdou žáci 9. třídy 
na Městský úřad v rámci Občanské 
výuky. Zajisté měla pro naše žáky 
připravený skvělý program, který jsem 
narušil myšlenkou, že bychom našim 
nic netušícím žákům mohli ukázat 
průběh svatebního obřadu. Během 
chvilky jsme měli připravený scénář. 
V první polovině programu jsme 
podrobně vysvětlili úlohu volených 
zastupitelů a radních města, činnost 
úředníků na Městském úřadě v Nové 
Roli a konkrétně jsme se zaměřili 
na matriku. Dále jsme hovořili 
o vzdálené i novodobé historii města. 
Na závěr přišla zmiňovaná svatba. 

Z přítomných žáků jsme náhodně 
vybrali ženicha, nevěstu, jejich svědky 
a oddávajícího. Během několika minut 
jsme všem účinkujícím vysvětlili jejich 
role a mohli jsme začít. Žáci byli velice 
pozorní a měl jsem dojem, že to většinu 
přítomných zajímá. Nedovedu si ale 
vysvětlit, proč někteří jedinci v obřadní 
síni a při svatebním obřadu zvedali 
příchozí hovory svých mobilů. A také mě 
překvapilo, že jeden žák měl po celou 
dobu dvou vyučovacích hodin na hlavě 
kapuci, což mu zřejmě dodávalo pocitu, 
že je in. Nevím co k tomu dodat, 
to není věcí školy, ale věcí rodiny, kde 
by se základy slušného chování měly 
vštěpovat od malička. 

Další událost, kterou jsem zažil 
a dlouhou dobu na ni myslím je reakce 
mladých lidí na nenadálou těžkou 
životní situaci účastníka Festivalu 
dechových hudeb. Všichni jsme sledovali 
dění na pódiu a málokdo si všimnul, že 
u zábradlí starší občan ztrácí rovnováhu 
a padá k zemi. Skupinka mládeže 
si toho všimla a drželi seniora mezi 

sebou, aby nemohl opět upadnout. 
Dále požádali o zavolání záchranné 
zdravotní služby. Netrvalo dlouho 
a zdravotníci se o vše postarali. Při 
této události jsem si poopravil mínění 
o naší mladší generaci. Někdy totiž my 
starší rádi nazýváme mládež výrostky 
a podobnými výrazy. Tento konkrétní 
přístup k záchraně zdraví spoluobčana 
je pro mne odpovědí, že nejsou všichni 
stejně neteční a nelze soudit ostatní 
podle jedné špatné zkušenosti. 

Touto cestou bych chtěl poděkovat 
slečnám a mladíkům, kteří se postarali 
o našeho spoluobčana.

Měl jsem na srdci více věcí 
k zamyšlení, ale z důvodu nedostatku 
místa v našem zpravodaji jsem vybral 
jen dvě. 

Na závěr přeji školákům dobré 
vysvědčení a hezké prázdniny a dospělým 
krásnou a pohodovou dovolenou.

Heřman Václav
starosta města Nová Role

Celá akce je spolufinancována z peněz EU - Cíl 3 (Česko - Bavorsko)
v rámci příhraniční spolupráce za organizační spoluúčasti EUREGIA EGRENSIS.

Město Nová Role, Sdružení obcí Kaolín, Karlovarská prefektura ŘsH, 
OMS ČMMJ Karlovy Vary a Lesy České republiky

Vás srdečně zvou na

dne
13. června 
2009

v Nové Roli
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Nová služba Nová služba 
na CzechPOINT na CzechPOINT 
- Insolvenční rejstřík- Insolvenční rejstřík

Dne 16. 4. 2009 byla spuštěna nová 
funkcionalita na Czech POINTu. 
Jedná se o výpis z insolvenčního 
rejstříku, který je dalším informačním 
systémem veřejné správy. Insolvenční 
rejstřík je spravován Ministerstvem 
spravedlnosti. 

 
Jedná se o veřejně přístupný 

rejstřík, nebude tedy nutné ověřovat 
totožnost žadatele. V rejstříku je možné 
vyhledávat na základě dvou ukazatelů 
- identifikačního čísla organizace 
(hledání příslušné organizace) a podle 
osobních údajů (konkrétní osoba). 
Poplatek za ověřený výpis se bude 
řídit zákonem o správních poplatcích, 
tzn. za první stranu 100 Kč, za každou 
následující 50 Kč.  

Co je to insolvenční rejstřík?
Insolvenční rejstřík je novým 

informačním systémem veřejné 
správy. Jeho základní úlohou 
je zajistit maximální míru 
publicity o insolvenčních řízeních 
a umožnit sledování jejich průběhu. 
Prostřednictvím insolvenčního rejstříku 
jsou zveřejňovány veškeré relevantní 
informace týkající se insolvenčních 

BlahopřejemeBlahopřejeme

všem obyvatelům Nové Role, Mezirolí 
a Jimlíkova, kteří oslaví v červnu 
a červenci 2009 narozeniny, zvláště 
pak jubilantům.

Miloslava Sekalová
Julie Péčová
Jiřina Polášková
Boris Novotný
Zdeňka Brožová
Květuše Hochmanová
Anna Melničuková
Bohumil Michal 
Bohumil Vlnatý
Břetislav Poláček
Marie Buchálková
Marie Konečná 
 
Rozálie Kafková
Marianne Macháčková
Jaromír Formánek
Karel Vrchlavský
Miroslav Doubek
Melanie Rokosová
Marie Štěrbová
Anna Špidrová
Božetěch Zachariáš
Miloslav Koranda
Marie Havlíková

Pevné zdraví  a mnoho štěstí přejí 
členky komise pro občanské záležitosti 
města Nová Role.

KD NOVÁ ROLE

ČERVEN
Sobota 6.6.  22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč
CLUB DANCE  DJ MAT, DJ Janda 

Sobota 13.6.  22:30 - 04:00 
RED BULL & AMUNDSEN  vstupné 35 Kč 
VODKA PARTY DJ T. Stabenow, DJ MAT

Sobota 20.6.  22:30 - 04:00 
TROPICAL LATINO  vstupné 35 Kč 
&  MOJITO PARTY DJ T. Stabenow, DJ Janda

Sobota 27.6.  22:30 - 04:00 
PĚNOVÁ PARTY  vstupné 50 Kč 
V PLAVKÁCH DJ T. Stabenow

ČERVENEC – KLUBOVÉ PRÁZDNINY

Z M Ě N A  P R O G R A M U  V Y H R A Z E N A 

w w w.cultureclub.cz

správců, dokumenty z insolvenčních 
spisů i zákonem stanovené informace 
týkající se dlužníků. 

Více informací naleznete na:

http://insolvencni-zakon.justice.cz/
obecne-info-prevence-upadku/insolvencni-
rizeni-rejstrik.html

Vítáme děti do života Vítáme děti do života 

Vážení rodiče, blahopřejeme k narození 
Vašeho dítěte:

Filip Hruška
Damián Hájek
Jiří Kirschner

Všem dětem přejeme hodně zdraví 
a radostné dětství.

Komise pro občanské záležitosti
města Nová Role

Vítání občánků 24. 3. 2009Vítání občánků 24. 3. 2009

Upozornění Upozornění 

Všeobecná zdravotní pojišťovna s úmyslem aktualizace registrací pojištěnců 
u stomatologů požádala stomatology o předložení seznamu zaregistrovaných pacientů.

Z tohoto důvodu žádám své pacienty, aby se ve svém vlastním zájmu ohlásili v našem 
zařízení v K.Varech a znovu se zaregistrovali. Pacienti, kteří tak neučiní do konce  června 
letošního roku  budou považováni za „cizí“pojištěnce a bude u nich registrace zrušena.

Děkuji za pochopení.

MUDr. Růžena Möstlová – zubní lékařka 
Bezručova ul., Karlovy Vary
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Mimořádné výhody pro těžce Mimořádné výhody pro těžce 
zdravotně postižené občanyzdravotně postižené občany

Poskytuje:
obecní úřad obce s rozšířenou působností – pro občany Nové 
Role je to Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2 (bývalá 
budova Okresního úřadu)

Komu: 
Občanům starším jednoho roku s těžkým zdravotním postižením 
(uvedeným v příloze č. 2 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.), které 
podstatně omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost, 
se podle druhu a stupně postižení poskytují mimořádné výhody 
I. (průkaz TP), II. (průkaz ZTP) nebo III. stupně (průkaz 
ZTP/P). 

Zdravotní stav občana posuzuje lékař úřadu práce. O posouzení 
zdravotního stavu žádá úřad nikoli občan. 

Některé výhody, které vyplývají z přiznání průkazů TP, ZTP 
a ZTP/P jsou uvedeny v příloze č. 3 k vyhlášce č. 182/1991 
Sb.. Další úlevy a slevy jsou upraveny v právních předpisech 
jiných resortů (např. vyšší sazba, o kterou se snižuje základ 
pro daň z příjmů, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P – 
ministerstvo financí; bezplatné užití dálnic a rychlostních silnic, 
vyhrazená místa k parkování – ministerstvo dopravy apod.). 

nelze v provozu na pozemních 
komunikacích užívat. Víme sami, 
jak nám zde, hlavně ve staré části 
obce, po pozemních komunikacích 
přejíždí, a proto se v nastávajícím 
období na toto Policie ČR zaměří. 
Chci informovat ty, kterým toto vadí 
- jednak hluk, jednak znečišťování 
komunikací, že dopravní policie Karlovy 
Vary je vybavena dvěma motocykly, 
kdy jeden je vybaven i kamerovým 
systémem k dokumentování přestupků 
páchaných na pozemních komu-
nikacích. Tedy ať se nyní motocyklisté 
nespoléhají na to, že policii ujedou. 
Může se jím to v mnoha případech 
sice podařit, ale budeme dostatečně 
využívat tyto služební motocykly právě 
na dokumentování přestupků ze strany 
těchto motocyklistů. Oni sami si musí 
uvědomit, že jsou nyní poměrně vysoké 
pokuty v řádech desetitisíců za to, 
že jsou užívány k jízdě po pozemních 
komunikacích motocykly bez přihlášení 
do evidence a tím i bez zaplacení 
zákonného pojištění - tzv. povinného 
ručení.

Fenomén motorkářství Fenomén motorkářství 
- problémy s tímto - problémy s tímto 
spojenéspojené

Vážení spoluobčané,
v době nastávajících letních měsíců 
se do popředí dostává fenomén zvaný 
motorkářství.

Nejedná se jen o silniční motocykly, 
ale problém vyvstává u tzv. čtyřkolek 
a motokrosových motocyklů. Jaký 
problém provozem těchto motocyklů 
nastává, chci nyní trochu přiblížit 
jednak samotným řidičům a majitelům 
těchto motocyklů a pak nám všem 
ostatním, kteří se s tímto jevem běžně 
setkáváme.

 Jistě každý z Vás zaznamenal 
využívání těchto motocyklů 
v posledních letech a já chci nyní 
poukázat na problémy, které toto 
přináší. 

Nejprve na takzvané „krosaře“ - 
jedná se většinou o majitele motocyklů 
do terénu, které ani nejsou vybaveny 
registrační značkou a tedy tyto motocykly 

Další skupinou jsou čtyřkolky. Zde 
chci upozornit na to, že máme poznatky 
jak zde z Nové Role, Mezirolí a dalších 
okolních obcí, že nám na těchto 
čtyřkolkách jezdí řidiči bez přileb, 
vozí na nich své děti, dále je půjčují 
nezletilým dětem. Chci podotknout, 
že jízda po pozemních komunikacích 
bez příslušného řidičského oprávnění 
je nyní trestných činem dle § 180 d 
tr.z.. Postižitelný je i ten, kdo osobě bez 
řidičského oprávnění motocykl předá 
a zapůjčí k řízení. 

Jelikož se blíží doba, kdy nám 
motocyklisté vyjedou, tak je chci 
upozornit na to že budeme provádět 
kontroly za využití techniky dopravního 
inspektorátu Karlovy Vary k zjištění 
přestupků těchto řidičů, včetně jejich 
postihu. Zaměříme se také na místa 
mimo pozemní komunikace, jelikož 
přejížděním po lesních prostorách 
pak dochází k porušení lesního 
a  mysliveckého zákona.

npor. Josef Teplý
Vedoucí OOP Nová Role

1. Mimořádné výhody I. stupně (průkaz TP):
a. nárok na vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních 

prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob 
kromě autobusů a vlaků, v nichž je místo k sedění vázáno 
na zakoupení místenky,

b. nárok na přednost při osobním projednávání jejich 
záležitostí, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména 
stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje 
nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani 
ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních. 

2. Mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP):
a. výhody uvedené v bodu 1,
b. nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní 

veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, 
autobusy, metrem),

c. sleva 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního 
vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a 75 % sleva 
v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové 
dopravy.

3. Mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/P):
a. výhody uvedené v bodech 1 a 2, 
b. nárok na bezplatnou dopravu průvodce veřejnými 

hromadnými dopravními prostředky v pravidelné 
vnitrostátní osobní hromadné dopravě 

c. u úplně nebo prakticky nevidomých nárok na bezplatnou 
přepravu vodícího psa, pokud je nedoprovází průvodce.

4. Dále může být držitelům průkazů ZTP a ZTP/P poskytnuta 
sleva poloviny vstupného na divadelní a filmová představení, 
koncerty a jiné kulturní a sportovní podniky. Při poskytování 
slevy držitelům průkazu ZTP/P se poskytne sleva poloviny 
vstupného i jejich průvodci.

Lenka Žigovičová, DiS.
Vedoucí správního odboru

Poděkování Poděkování 

Děkuji za kulturní komisi p. Pavlu Dohnalovi,
nájemci KD Nová Role, za perfektně připravený sál

na naši akci Velikonoční odpoledne.

Jana Handšuhová
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Od roku 1998, byl Josef Dvořák 
zastupitelem města a členem městské 
rady. Následně, kdy byl členem 
a předsedou Osadního výboru, 
prosazoval zájmy mezirolských 
občanů. Na květnové schůzi poděkoval 
přítomným za spolupráci a svoji veřejně 
prospěšnou práci v obci z důvodu 
stěhování ukončil.

soutěže, hry a kvízy byly připraveny 
na toto téma. V těchto skupinkách 
děti chodily také k počítačům na chat 
vždy o malých přestávkách v programu.
A to už do mraveniště přišly Vánoce. 
Byla večeře: bramborový salát a řízek.
Po večeři se hlásili první hosté. Přišla 
paní učitelka Miluše Dušková s dcerou, 
knihovnice Jana Tintěrová z Mezirolí 
se svými třemi nejlepšími čtenářkami, 
místostarostka Jana Nemčičová 
z Božičan s paní Matušovou, z TV 
Prima redaktorka Michala Kousalová 
a kameraman Vladimír Petřík, 
knihovnice z Chodova Zdena 
Strousková, z TV Duha pan Soukup. 
A to už jsme netrpělivě čekali na hlavní 
hosty večera, herce z Brna, Lenku 
Janíkovou a hlavně Lukáše Hejlíka, 
kteří pro nás měli připraveno scénické 
čtení se svým programem Listování. 
Tentokrát se listovalo v knize Lililinda. 
S trochou zpoždění herci dorazili 

Noc s Andersenem v Noc s Andersenem v 
Nové RoliNové Roli

Již devátý ročník tohoto mimořádného 
dění proběhl z pátka na sobotu (3. - 4. 
dubna) v knihovnách na 836 místech 
v celé ČR, Slovensku, Polsku a Slovinsku. 
Zúčastnilo se ho více než 26 000 dětí 
a 4 500 dospělých. Je to vzpomínka 
na největšího světového pohádkáře, 
dánského spisovatele Hanse Christiana 
Andersena, který se narodil 2. 4. 
1805. Každá knihovna, kde se nocuje, 
si připravuje svůj vlastní program, 
většinou k nějakému výročí spisovatele 
pro děti.V letošním roce mají výročí 
spisovatel a ilustrátor Ondřej Sekora 
a František Nepil. U nás v Nové Roli 
jsme se rozhodli věnovat večer Ondřeji 
Sekorovi.

Všechno vypuklo v 18. 00 hodin, 
i když první nedočkavci dorazili již 
o půl šesté. Knihovnou se začali hemžit 
Ferdové, Berušky, Zrzouni, Pytlíci, 
Ploštice a různí brouci. Po rozložení 
pelíšků po knihovně se všichni 
převlékli do svých kostýmů a sešli 
se v klubovně. Po slavnostním 
zahájení si děti z knihovnického 
kroužku převzaly své skupinky, 
seznámily broučky se spisovatelem 
Ondřejem Sekorou a jeho knihami. 
To bylo důležité, protože všechny 

a všichni se velice dobře bavili. Poté 
nastala velká autogramiáda a focení.
Blížila se půlnoc a v našem programu 
nesměla chybět noční vycházka 
na hřbitov. Nejprve byli všichni stateční a 
silní, v posledních metrech před 
hřbitovem ztráceli odvahu. Posledních 
sto metrů měli naši broučkové projít 
sami a podepsat se u brány hřbitova. 
Pár jedincům se to povedlo, ale 
většina šla po skupinkách. Po návratu 
se ještě četlo, baštilo, chatovalo 
a pak už se zalézalo do pelíšků.
Ráno vylézali rozespalí broučkové 
ze spacáků a to nás ještě čekalo 
překvapení, také hlasování do národní 
ankety Kniha mého srdce a samozřejmě 
snídaně. A to překvapení ? Dva 
narozeninové dorty pro Báru a Šárku, 
které slavily narozeniny. Bylo foukání 
svíček a narozeninový dort k snídani 
a k tomu „kakajíčko“. Pak se už čekalo 
jen na vyhodnocení, předání cen – 
nejlepší byly červené ploštice, ale všichni 
si odnášeli nějakou dobrůtku, pamětní 
průkaz a dáreček na památku. Noc 
u nás přečkalo 34 broučků a 3 dospěláci.

Nemčičová Ladislava, vedoucí knihovny

Stavba májkyStavba májky

V obci Mezirolí je stavba májky a zajištění kulturního programu zcela v režii zdejších 
hasičů. A věřte, že ta letošní byla jejich zásluhou zvláště vydařená.
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Přehled příjmů a výdajů Města Nová Přehled příjmů a výdajů Města Nová 
Role za posledních 10 letRole za posledních 10 let

Úprava břehů Vlčího potoka Úprava břehů Vlčího potoka 
v Jimlíkověv Jimlíkově

Důležité upozorněníDůležité upozornění

Upozorňujeme všechny občany, kteří doposud nesplnili svoji 
poplatkovou povinnost na platbu místních poplatků za odpad 
a psa, aby tak urychleně učinili.

Dle vydaných platných OZV může správce poplatků zvýšit 
nezaplacené poplatky nebo jejich část až na trojnásobek. 

Poplatek lze zaplatit na účet u KB č. 9005-3021341/0100 
anebo hotově do pokladny úřadu.

Nekonečný příběhNekonečný příběh

Vandalové rozbíjejí lavičky a naše Technická služba 
je za nemalý peníz opravuje nebo osazuje nové.

Období Příjmy v tis. Kč Výdaje v tis. Kč Rozdíl v tis. Kč 
1999 104.443 96.500 7.943
2000 80.590 74.546 6.044
2001 101.138 62.049 39.089
2002 108.837 90.022 18.815
2003 80.019 76.120 3.899
2004 64.284 61.709 2.575
2005 56.952 39.763 17.189
2006 65.982 64.118 1.864
2007 62.312 71.712 9.400
2008 49.849 57.505 7.656

Na uvedeném přehledu plnění rozpočtu Města Nová Role 
za posledních 10 let je patrno, jak příjmy města markantně 
klesají a samozřejmě nižším příjmům se musí nutně podřídit 
výdaje.

Snížení příjmů v posledních pěti letech je způsobeno končícím 
prodejem kapitálového majetku města, tj. bytů, nebytových 
prostorů, pozemků, akcií.

V roce 1999 činily např. příjmy z prodeje akcií Kč 18 mil. 
V následujících letech 2000 až 2002 představovaly hlavní zdroj 
příjmů prodeje bytů v panelových domech. Zhruba od roku 
2004 tvoří většinu příjmů města už jen daňové příjmy, dotace 
a nedaňové příjmy (služby, pronájmy). S tímto faktem je třeba 
počítat při sestavování rozpočtu v následujících letech, již nelze 
plánovat kapitálové příjmy. 

Přebytky z jednotlivých roků byly vždy zapojeny do financování 
rozpočtu roku následujícího.

Kateřina Černá
Vedoucí ekonomického odboru
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Letní tábor BedřichovkaLetní tábor Bedřichovka

Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková 
organizace pořádá ve dnech

1. srpna –14. srpna 2009

DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR
BEDŘICHOVKA – ORLICKÉ ZÁDOŘÍ

cena poukazu: 3 700, Kč

V ceně je zahrnuta strava 5x denně, pitný režim, doprava, 
vstupné, jízdné, odměny , vybavení LT, pojištění.

Přihlášky si můžete vyzvednout v DDM Nová Role
(od 1. 5. 2009), kde získáte další informace (tel. 353 851 172).

SeniořiSenioři

V souladu s plánem akcí komise 
pro práci se seniory jsme se poslední 
březnový den sešli v novorolské 
knihovně, abychom shlédli diapozitivy 
pořízené panem Korbelem a DVD 
zachycující naše zájezdy. Pan Korbel 
nám promítl diapozitivy toku řeky 
Rolavy, které, počínaje pramenem až 
po soutok s Ohří v Karlových Varech, 
vlastnoručně pořídil.

Při shlédnutí dokumentu pořízeného 
panem Maršálkem s pěkným ko-
mentářem pana Červeného jsme 

Celé toto „ divadelní odpoledne“ bylo 
zakončeno promítnutím dokumentu 
o znovuzrození divadla karlovarského, 
od jehož znovuotevření uplyne letos 
v červnu již deset let.

Přestože se nás na této akci nesešlo 
víc než 15, myslím, že pro zúčastněné 
to hezké odpoledne bylo a že 
se i v budoucnu na takovéto akci opět 
rádi setkáme. 

Děkujeme i paní vedoucí knihovny 
za poskytnutí malého občerstvení. 

Zděnka Slížová
Komise pro práci se seniory

si připomněli podzimní zájezd 
do divadla v Chebu, na jehož začátku 
jsme navštívili sklárnu Moser 
v Karlových Varech a zrekonstruovaný 
statek Bernard v Královském Poříčí. Po 
odpoledni stráveném ve Františkových 
Lázních jsme viděli představení Večer 
tříkrálový v divadle v Chebu.

Promítli jsme si také dokument 
ze zájezdu na divadelní představení 
do Prahy ze dne 1. 3. letošního roku, 
kterému předcházela návštěva Lorety 
na Pražském hradě a sledování výměny 
Hradní stráže, stejně jako při zájezdu 
lednovém.

Letní tábor v německém SaskuLetní tábor v německém Sasku

Partnerství měst kaolinu pořádá ve dnech

1. 8. – 7. 8. 2009

DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR
NĚMECKÝCH, POLSKÝCH

A ČESKÝCH DĚTÍ

VE VĚKU 11 – 17 LET v NĚMECKÉM SASKU

Pro děti je připraven velice zajímavý program, který je zaměřen 
na poznávání kultury a zvyků v jednotlivých zemích.

Každý den probíhají kurzy německého jazyka, děti si tak lépe 
osvojí cizí jazyk.

Cena pro účastníka je 40 Euro
- v ceně je zahrnuta strava, ubytování, cestovné, pojištění, 

materiál na kulturní a sportovní akce, odměny, jízdné a vstupné 
v rámci programu.

Zájemci se mohou přihlásit v termínu do 17. 6. 2009 v Domě dětí 
a mládeže v Nové Roli, kde se mohou seznámit s programem na 
jednotlivé dny a získají veškeré informace k prázdninové činnosti.
(607 552 337)

Najděte si nové kamarády v sousedních zemích.

Dopravní prostředky
Setkání maminek s dětmi

tentokrát na téma

bude ve středu 1.července 2009
v 10.00 hodin v knihovně.

CO RÁDI JÍME
Povídání

s maminkami a dětmi
o tom, co rádi jíme
se koná v Knihovně.

Kdy? 3. června 2009 V kolik? 10.00

PoděkováníPoděkování

Chtěla bych touto cestou velice poděkovat pracovníkům 
Technické služby za vstřícnost, kterou projevili v dubnu, kdy 
jsme měli problémy se zatékáním do budovy MŠ. Ochotně 
a bez prodlení se nám snažili pomoci problém vyřešit. Bohužel 
ne všechny oslovené organizace se zachovaly stejně. Ještě jednou 
děkujeme a věříme v další dobrou spolupráci.

Bohumila Matuščáková, řed.MŠ
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Hudební den v Nové Roli - 16. května 2009Hudební den v Nové Roli - 16. května 2009

Festival dechových hudebFestival dechových hudeb 6. ročník hudebního festivalu 6. ročník hudebního festivalu 
Novorolská walchaNovorolská walcha
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1. Duben - Den naruby1. Duben - Den naruby

Na apríla byste to v některých třídách nepoznali. Paní učitelky zmizely do lavic a vyučovaly samy děti. Vyzkoušely si, že to zase není tak 
jednoduché, jak se zprvu zdá – zabavit spolužáky a ještě si udržet kázeň. Ve třetí třídě do školních lavic zasedli dokonce i rodiče a příbuzní 
žáků. Mohli si zavzpomínat na svá školní léta a porovnat nové metody výuky (soutěže, hry, skupinovou práci).

Stránky plné pohody - ty jsou od nás ze školyStránky plné pohody - ty jsou od nás ze školy

Za měsíc duben a květen se toho v naší škole událo opravdu hodně, takže tady je stručný přehled některých podařených akcí.

Výuka s rodiči ve 3.B

Týden s Karlem IV.Týden s Karlem IV.

Na konci dubna se žáci 4. A seznámili s významnou osobností 
našich dějin – Karlem IV. formou týdenního projektu, který 
zasáhl do všech vyučovacích předmětů. Životem Karla IV. 
si žáci prošli od narození, přes studia ve Francii, kralování 
v Čechách,seznámili se s jeho manželkami, významnými činy 
a stavbami a dospěli až k jeho smrti, kdy se v Praze samy 
rozezněly zvony.

V dopise 
Karlu IV. pak 
žáci vyjádřili své 
dojmy a názory 
na jeho působení 
v našich dě-
jinách. I ti 
největší tvrďáci 
se o něm vy-
jadřovali kladně 
a s úctou:

„Byl jsi borec!“

Co se dělo v 5.A?Co se dělo v 5.A?

26. 4. navštívili žáci 5.A muzeum Klíč v Karlových Varech, kde 
mohli řešit různé hlavolamy a labyrinty, které byly propůjčeny 
z IQ parku Liberec. 30. 4. se do školy sletěli místo žáků 
čarodějnice a čarodějové všech kategorií. Plnili různé magické 
úkoly, vyráběli a kreslili čarodějnice a hlavně se skvěle bavili.

Žáci 5.A se „aprílově baví“Ondra ze 4.A vyučuje

Barevný týden na 1. stupniBarevný týden na 1. stupni

V dubnu před Velikonocemi jsme na 1. stupni uspořádali poprvé barevný pašijový týden a moc se nám líbil. Žáci přišli každý den 
v oblečení a doplňcích jiné barvy a plnili úkoly s touto barvou spojené. Byla to ohromná legrace. Na fotkách vidíte, jak nám to slušelo.

Modré pondělí Žluté úterý Červená středa
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Setkání s Lukášem Hejlíkem Setkání s Lukášem Hejlíkem 

3. 4. se žáci prvních a druhé třídy zúčastnili v knihovně 
scénického čtení z knihy Kouzelná baterka. Četl  a zároveň 
hrál Lukáš Hejlík (známý ze seriálu Ošklivka Katka) se svou 
kolegyní. Dětem se představení moc líbilo.

Beseda s Ivonou BřezinovouBeseda s Ivonou Březinovou

V březnu se žáci 3. - 5. ročníku zúčastnili besedy s autorkou 
oblíbených dětských knih Ivonou Březinovou. Po zajímavém 
vyprávění si mohli zakoupit autorčiny knihy a získali i autogram. 
Obě akce připravily pracovnice naší knihovny.

Žáci 3.B a 4.A vyjeli v květnu na školu v přírodě na ŠumavuŽáci 3.B a 4.A vyjeli v květnu na školu v přírodě na Šumavu  
Když jsme jeli na školandu, Všechno bylo v pohodě Pěšky, vlakem, lanovkou Čertovo, Černé jezero,
užívali jsme si srandu. díky krásné přírodě. brouzdali jsme Šumavou. dobře se u nich sedělo.
Ťapali jsme, hráli hry, Slunce svítí, slunce září Seznámili jsme se v mžiku Přes kameny a kořeny
plnili skřítčí úkoly. a my rozkvétáme v tváři. se strašidly v Brčálníku. skákali jsme jak jeleni.

Můstek, Pancíř, Hojsovka, Hry i karty všechny baví, Na školandě bylo prima, Kilometrů padesát
na Klenové bojovka špatnou náladu hned spraví. nebyla nám ani zima. ušlápli jsme hravě.
a v Klatovech mumie A večerní disco rej, Hlídali nás skřítkové, Ve škole jsme nazpátek,
- kdo to všechno přežije? při něm nám všem bylo hej. strašidla a duchové. vypadáme zdravě.

Společná báseň žáků 3.B, 4.A a paní učitelek M. Šímové a M. Duškové
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bytosti zkoušky splnily. Odměnou jim byly perníčky od ježibaby 
z perníkové chaloupky. Aby zlá čarodějnice nemohla škodit, 
pro jistotu byla upálena. Na závěr sletu se uskutečnila hostina-
všichni si pochutnávali na vlastnoručně upečených buřtících. 
I přes aprílový deštík se akce vydařila a společně jsme strávili 
hezké odpoledne.

Dík patří panu školníkovi za přípravu ohniště, kuchařkám za 
upečení perníčků a paní uklizečce za pomoc při úklidu zahrady.

Žišková Milada - MŠ NOVÁ ROLE

„Rej čarodějnic“„Rej čarodějnic“

V úterý, dne 28.4.2009 se zahrada MŠ proměnila 
v „REJDIŠTĚ ČARODĚJNIC“. Sešli se zde čarodějnice, 
čarodějové, kouzelníci, ježibaby, černokněžníci a další kouzelné 
bytosti. Předem ve třídě „JEŽEČKŮ“ probíhaly přípravy na tuto 
událost. Děti si prohlížely knihy, encyklopedie, vyhledávaly 
ilustrace pohádkových bytostí, všímaly si oblečení, doplňků 
i zvířátek-netopýrů, pavouků, hadů…Vyráběly si z odpadového 
materiálu malé čarodějnice, vystřihovaly netopýry. Tyto 
doplňky sloužily k výzdobě zahrady-rejdiště. Z domova si děti 
přinášely čarodějnické převleky, košťata, kouzelné hůlky…
Společnými silami jsme vyrobili velkou čarodějnici. Naučili jsme 
se čarovná zaříkadla, taneček, písničky a četli pohádky z knihy 
„Malá čarodějnice“. Když se všichni čarodějnice, čarodějové, 
černokněžníci, ježibaby sešli, svůj slet zahájili společným tancem 
okolo ohniště. Poté následovaly čarodějnické zkoušky. Za pomoci 
rodičů plnili úkoly z obratnosti-let na koštěti, překážková dráha 
k perníkové chaloupce. Podle hmatu v čarodějnickém pytlíku 
poznávali různé předměty. Kouzelná truhla skrývala zvířátka, 
která si děti musely zapamatovat. V poslední zkoušce podle 
sluchu poznávaly dvě stejně znějící krabičky. Za každý splněný 
úkol dostaly do své čarodějnické knihy razítko. Všechny kouzelné 

Dětská sportovní olympiádaDětská sportovní olympiáda
Více jak 10 let se naše MŠ zúčastňuje dětské sportovní 

olympiády v Karlových Varech na AC Start v Tuhnicích.
12. 5. 2009 proběhl již 13. ročník této atletické soutěže. Naší 

MŠ reprezentovali 4 chlapci a 4 holčičky ve 4 disciplínách.

Skok do výšky: Baruška Maxová - získala 2. místo
 Pavlík Severa - získal 3. místo 
Skok do dálky: Pavlínka Čonková - získala 3. místo
 Tomáš Šich - získal 2. místo
Běh na 30 metrů: Terezka Krbcová - získala 3. místo
 Jakub Kubánek - získal 4. místo

Hod míčkem do dálky: Vilém Schlapák - získal 4. místo 
 Martinka Diesslová - získala 6. místo

Pro fandící děti byl připraven maratónský běh, kde získal 2. 
místo Lukáš Štěpánek.

Z celkově přihlášených 16-ti MŠ jsme se umístili na krásném 
3. místě.

Odměny získaly všechny závodící i fandící děti. Na vítěze 
čekaly medaile, diplomy a sportovní ceny.

Počasí nám přálo, a tak dětem nechyběla radost z příjemně 
stráveného sportovního dopoledne.

Za tělovýchovný kroužek MŠ Nová Role
Helena Hlaváčová
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Fotografie členů výboru 
a hospodářského sboru 
ČRS MO Božičany 
pořízená v den 50 výročí 
založení MO – 15. 3. 2009

Zleva stojící: Roman Vidím (HS), 
Ing. Ernest Ješík (předseda MO), 
Petr Jejkal (HS), Jiří Fík Krieglstein 
(HS), Jaromír Obdržálek 
(předseda DK), Ing. Jaroslav 
Šimek (jednatel MO), Stanislav 
Bryndáč (místopředseda MO), 
Radovan Guma Křiklava (HS), 
Radek Veselý (HS), Vladimír Ježek 
(účetní MO), Ing.Václav Rýdl 
(pokladník MO), Josef Urbánek 
(správce autoparku a HS MO), 
Jaroslav Pejšek (vedoucí kroužku 
mládeže), Václav Šnajdr (zástupce 
hospodáře)
Zleva sedící: Zdeněk Tráva (HS), 
Vlastimil Šnajdr (člen výboru MO), 
Tomáš Latislav (vedoucí mládeže 
MO), Josef Brabenec (člen výboru 
– propagace MO), Zdeněk Veleta 
(HS)

Tak už jsme tu 50 let…Tak už jsme tu 50 let…

V roce 2009 slaví naše organizace 50-té 
výročí založení, je to docela pěkná úroda 
let a tak chceme našim členům toto výročí 
po celý rok připomínat při již tradičních 
akcích, které každoročně pořádáme 
a opepříme je i něčím novým.

Jen pro pořádek připomínám, 
že k založení došlo dne 15. března 1959 
v Božičanech. A kde jinde než v hospodě 
a tou byla hospoda „U Heřmánka“.

Tak pěkně po pořádku o tom, co se v roce 
2009 již odehrálo a co nás ještě čeká.

V měsíci lednu jsme vyhlásili soutěž pro 
naše nejmenší a nejmladší. Je to výtvarná 
soutěž na téma – „Namaluj rybu“. Soutěž 
je vypsána pro malíře a výtvarníky 
do 14 let, s uzávěrkou dodání prací 
do 30. dubna 2009. Vyhodnocení 
a odměnění těch nejlepších prací 
proběhne na jednotlivých vernisážích 
prací, v měsíci červnu:

- 3. 6. 2009 (středa)
od 16.00 hod. v Městské knihovně v 
Nové Roli

- 10. 6. 2009 (středa)
od 16.00 hod. v budově Obecního 
úřadu v Božičanech

- 22. 6. 2009 (pondělí)
od 16.00 hod. v DDM „Bludiště“ 
v Chodově

Výstavy výtvarných prací určitě 
nezklamou, do uzávěrky soutěže přišla 
spousta nádherných výtvarných exponátů 
a nejtěžší úloha čeká porotu, která bude 
muset vybrat ty nej…
 

V měsíci dubnu – (5. 4. 2009) byla 
v sále KASS v Chodově při členské 
schůzi odměněna celá řada našich členů 
a příznivců, kteří pilně pracovali a pracují 
pro naší organizaci a podílejí se na jejím 
rozvoji. Také zde byly předány 3 ceny 
za největší úlovky našich členů, které 
se jim povedli v roce 2008 při sportovním 
rybolovu a přihlásili je do v loňském 
Hastrmanu vyhlášené soutěže. Ceny byly 
předány Miroslavu Gottliebovi, Jaroslavu 
Pejškovi a Antonínu Klementovi.

 
Na sobotu 23. května jsou připraveny 

rybářské závody. Tentokráte budou 
na Vojkově rybníce a před závody bude 
vysazeno do vody cca 50ks opravdu 
trofejních kaprů o váze 10 – 13kg a hlavní 
cenou pro vítěze bude televizor, který 
přislíbila firma STAV ELEKTRO Chodov. 
Na hrázi rybníka bude pro soutěžící po celou 
dobu závodů zajištěno pivní a klobásové 
občerstvení za ceny mírné až lidové.

 
Přesto, že jubileum vzniku MO připadá 

na 15. března, rozhodli jsme se, že hlavní 
akci oslav přesuneme až do teplejšího 

období. Doufejme, že teplý víkend vyjde 
na termín od 12. do 14. června. Akce 
proběhne v areálu hospodářského střediska 
MO na Kaskádě v Nové Roli pod názvem 
„Dny otevřených dveří ČRS MO Božičany“. 
Opět zde bude zajištěno občerstvení, 
pro rybáře i nerybáře připravíme lov ryb 
na udici na jednom z chovných rybníků, 
bude nějaká ta muzika k poslechu i tanci, 
možná přijede i kolotoč a snad se povede 
i ohňostroj. Konečný program se dozvíte 
z plakátů těsně před akcí. Rádi bychom 
zde přivítali všechny ty, kteří vtiskli svoji 
stopu do historie MO v průběhu celého 
jejího 50-ti letého života.

Kulatým výročím vzniku MO budou 
poznamenány určitě i podzimní výlovy 
se setkáním se sponzory a mecenáši 
rybářského sportu, které je připravováno 
na sobotu 24. října a hlavně tradiční 
DOLOVNÁ, kterou chystáme 
na 20. listopadu do sálu Domu kultury 
v Nové Roli.

A to je vše podstatné, co pro tento rok 
oslav 50-tého výročí existence našeho 
rybářského spolku plánujeme.

Přijměte toto naše pozvání a přijďte 
pobýt a přispět tím k příjemné atmosféře 
jednotlivých rybářských setkání roku 2009 
s naší MO. 

S pozdravem Petru zdar!

Jednatel MOČRS Božičany - Jaroslav Šimek

Na fotografii chybí: Josef Vidím (hospodář MO), který již bohužel není mezi námi, ale zůstane v našich myslích a srdcích jako jeden z těch, pro které 
byl rybářský život celoživotní náplní. Do rybářského nebe odeše 15. dubna a naposledy jsme se s nim rozloučili 17. dubna 2009.
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VzpíráníVzpírání

25. 4. 2009 Mistrovství ČR masters-Plzeň
Věková skupina 55-59 let,hmotnostní kategorie do 94 kg:
Karel Mrnuštík 170 (75 +95) 3. místo

Věková skupina 35-39 let,hmotnostní kategorie nad 105 kg:
Zdeněk Kadlec  200 (95 +105) 4. místo
Závodníky vedl na soutěži J.Gondáš

9. 5. 2009 2.kolo II.ligy družstev mužů-Rotava
Po pěkném výkonu se Novorolské družstvo umístilo na dobrém 
3.místě,čímž si upevnilo i celkové postavení družstva v průběžné 
tabulce.

73,3 E. Fojtík 200 (90+110)
95,8 J. Nagy 250 (110+140)
81,6 V. Mastný 238 (105+133)
84,3 A. Sufčák 203 (88 +115)
88,3 V. Jaroš 190 (85 +105)
79,0 M. Podšer 228 (103+125)
 1 353,8 bodů Si

tabulka II.ligy po 2.kole:
1. Bohemians Praha 19 bodů
2. GV Teplice 19
3. TJ Nová Role 16
4. Rotas Rotava“B 14
5. Lokomotiva Cheb 12
6. Start Plzeň 10

S pozdravem SPORTU ZDAR !

předseda oddílu vzpírání A. Kocur

Festival ZUČFestival ZUČ

Výchovný ústav Nová Role pod záštitou MŠMT pořádal dne 
14. 5. 2009 celorepublikový festival Zájmově umělecké činnosti 
výchovných zařízení z celé ČR (celkem 21).

Soutěžilo se v kategoriích – sborový zpěv, skupinový tanec, 
sólový zpěv a tanec, hra na hudební nástroj, malá jevištní forma, 
recitace a beat box.

Naše děvčata vyhrála 1. místo za sólový tanec a 3. místo 
za sólový zpěv. Celkově byla soutěž na vynikající úrovni díky  
zodpovědnému přístupu účinkujících.

VÚ Nová Role
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OVB Allfinanz a. s.OVB Allfinanz a. s.

Vážení čtenáři,

dostala jsem možnost zveřejnit 
do Vašich novin svůj příspěvek. Tato 
nabídka mi byla učiněna na základě 
informace z mého letáčku „Zelená 
úsporám“. Ti, kteří bydlí v rodinném 
domku,ho dostali do schránky. Někteří 
si ho mohli pročíst v ordinaci Mudr. 
Švecové.

Je slušností nejdříve se představit. 
Jmenuji se Štěpánka Klimentová. 
Bydlím od narození v sousedním 
Chodově. Vystudovala jsem Gymnázium 
v Sokolově. Vychovali jsme s manželem 
dvě děti. Řadu let jsem pracovala jako 
účetní. Čtyři roky jsem s manželem 

podnikala. Přišel však čas, kdy jsem 
musela řešit svojí pracovní budoucnost 
a rozhodnout se, jak dál. Děti byly 
dospělé a já měla potřebu i možnost 
věnovat se tomu, co bych ráda. Bylo 
několik možností seberealizace. 
Rozhodla jsem se pro dráhu nezávislého 
finančního poradce. Mám to štěstí, 
že oborem mého podnikání jsou právě 
finance a práce s lidmi. Jistě mi dáte 
za pravdu, že peníze byly a budou. 
Oblast mého podnikání nezmizí. 
Kvalitní finanční poradce zvládne určité 
množství klientely, proto potřebuji 
do týmu další schopné lidi. Pokud máte 
zájem dozvědět se více o možnostech 
výdělku, zavolejte. Kancelář mám 
na Chebské 355/49 v Karlových Varech 
– Dvory, tel. 732 512 756. Více se dočtete 
na mých webových stránkách.
www.financni-poradna.estranky.cz

Co vlastně dělám? Je toho opravdu 
hodně. Své podnikáním přirovnávám 
k práci švadleny nebo lékaře. Všichni 
máme jednu společnou věc. Zjistíme 
informace, ušijeme (předepíšeme) 
klientovi na míru. Vše je tak, jak 
to potřebuje daný člověk, rodina. 
Nikde nic netáhne, neškrtí a cena? 
Ta je v mém případě velice zajímavá. 
Na rozdíl od obou zmiňovaných profesí 
za své služby, po domluvě pravidel, 
neberu od klienta peníze. Zdá se Vám 
to divné? 

Je doba, která opravdu přeje při-
praveným. Vím, že každý zaměstnaný 
člověk má co dělat, aby vydělal peníze 
pro rodinu, na splátku hypotéky. Málo- 
kdy už zbývá na splnění svých přání. 
A to je práce právě pro mne. Současná, 
tolik medializovaná, hospodářská krize 
nikomu na rozhodnosti nepřidá. Nejvíce 
mne kontaktují lidé, kteří potřebují řešit 
bydlení. Jeho pořízení i rekonstrukci. 
S tím souvisejí úvěry a již zmíněné 
státní dotace „Zelená úsporám“, 
program „Panel“. Obracejí se na mne 
lidé, kteří se bojí snížení životní úrovně 
při ztrátách na příjmu. Lidé, jejichž 
děti půjdou do soukromých a vysokých 
škol. Mými klienty jsou lidé, kteří 
nechtějí finanční ztráty. Ti, kteří chtějí 
ze svých vydělaných peněz udělat své 
zaměstnance. Ti, kteří volný čas raději 
věnují rodině, koníčkům, než pracnému 
shánění informací z finančního trhu. 
Nejbližší připravenou akcí je zásadní 
změna spoření na důchod !!!!!! Víte, jak 
se změna dotkne právě Vás?

Žijeme v době přehlcené informacemi. 
Jak si z nich vybrat to pravé ořechové 
právě pro sebe? Jednoduchá odpověď. 
Zavolejte odborníkům. Vím, že svojí 
odvahou zavolat pouze získáte. 

Přeji Vám krásné jarní dny, pohodu 
a zdraví. Těším se nashledanou.

KlimentováŠtěpánka
manažer OVB Allfinanz a.s.

PRODEJ PALIV,
AUTODOPRAVA

Objednávková kancelář na tuhá paliva

Milan Vachel
Žižkova 896, Nejdek (naproti radnici)

Kontakt:
353 925 558, 602 191 239, 607 761 131

Brikety • 
Mostecké uhlí• 
Pytlované brikety 20 kg• 
Rozvoz pytlovaných briket po domluvě• 
Doprava sypkých materiálů• 

© INDECO CZ

Upozornění na změnu otevírací doby pobočky České spořitelny v Nové Roli.
Od 1. 7. 2009 bude pobočka otevřena pouze tři dny v týdnu, v úterý a ve čtvrtek bude uzavřena.



KAMENICTVÍ GRANIT s.r.o.
Hroznětín, ul. ČSA 341

Mobil: 608 825 544
Tel/Fax: 353 392 126

kamenictvi.granit@seznam.cz

• Provádíme veškeré kamenické práce, parapety, 
kuchyňské pracovní desky

• Návrhy, výroba, opravy, renovace pomníku
• Dodáváme lampy, vázy, pomníkové doplňky
• Na pomníky poskytujeme 7 letou záruku

SBĚRNY:
• Nová Role - Textil Quelle, Chodovská 293, tel.: 736 608 046, Po- Pá 9-12 14-17 hod.
• Chodov – Poradenské místo, U Porcelánky 169, tel.: 731 533 772
• Sokolov – Žaluzie, Nádražní 38, tel. 352 623 638, 352 669 732
• Karlovy Vary – Stará Role – Dětský bazar, Závodu Míru 125/117, Tel. 777 145 410

Český výrobce, vyrábíme pouze z atestovaných, kvalitních materiálů.

www.janperi.cz e-mail: info@janperi.cz

VÝROBA A PRODEJ:

• Prošívaných přikrývek a polštářů:
 z dutých vláken, ovčí vlny, nového peří
• Souprav do dětských postýlek
 (nebesa, mantinely – nárazníčky, kapsáře, povlečení, pytlíky na spaní…)
• Povlečení – bavlněné, krepové, makosaténové, fl anelové, dětské…
• Přehozy, ozdobné polštářky atd.

Z VAŠEHO PEŘÍ, KTERÉ VÁM KVALITNĚ VYČISTÍME, UŠIJEME:

• prošívané přikrývky a polštáře
• dvoudeky a spací pytle
 Rozměry na přání zákazníka; velký výběr kvalitní sypkoviny; prošití 

do uzavřených obrazců, které znemožňují přesýpání peří; krátké dodací 
lhůty.

Po t ř e b u j e t e 
půjčit peníze? 

5 •  až 50.000,- Kč
hotovost až    •
do domu
měsíční splátky  • na 
8 až 13 měsíců
konsolidace  •
a oddlužení 
bez zástavy 
nemovitostí
nejvýhodnější  •
podmínky   
v regionu

Tel.:

777 130 875

SUPER CENY ŽALUZIÍ
na plastová okna

SUPER CENY ŽALUZIÍ
na plastová oknadále nabízím:

žaluzie vertikální >
sítě proti hmyzu >
shrnovací dveře >
od 1500 Kč
polstrování dveří >
950-1050 Kč

Fa. Pavel Doležel, tel.:602 160 734
Školní 735 , Chodov

tyčka - provázek
890-940 Kč

třídílné okno řetízek
1200 Kč
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Obec se nachází 7 km od Karlových • 
Varů a 2 km od Chodova.
Klidné místo, les, koupaní.• 

Informace na tel.: +420 777 674 025
nebo na e-mailu:
pozemkyjimlikov@seznam.cz

Nabízím k prodeji
stavební pozemky
v obci Jimlíkov




